
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา คร้ังที่ 5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)  

“วิจัยและพัฒนาสูการขับเคล่ือนสังคมอยางยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

_____________________________________________________________________________________________ 

การลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานดวยระบบ RFID 

Reduce costs and increase operational efficiencies by RFID system 
 

ดาราพร กุลดี1 ,  ธาราทิพย เกิดทอง2,  ธนยศ กุลฑล3  

   

บทคัดยอ  

 โครงการน้ีเปนการศึกษากระบวนการทํางานของศูนยกระจายเครื่องมือแพทย โดยมีกลุมตัวอยางเปนสินคา

และกระบวนการทํางานของพนักงานแผนก Orthopedic ท่ีมีปริมาณการสงสินคาจํานวนมากและทํากําไรใหกับสถาน

ประการเปนสัดสวนมากกวาสินคาประเภทอ่ืน และเปนแผนกท่ีมีปญหาจากการดําเนินงานของพนักงานท่ีไมเปนไปตาม

ข้ันตอน จนกอใหเกิดผลกระทบถึง 2 สวนคือ 1) สถานประกอบการ ในสวนของการมีสินคาใกลหมดอายุบนช้ันวางท่ี

แสดงถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถานประกอบการ และการสงสินคาผิดจํานวนและผิดประเภทใหกับลูกคา 2)

ผลกระทบในการทําให Client ศูนยเสียโอกาสในการขายสินคา  โครงการฉบับน้ีจึงมีจุดมุงหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การดําเนินงานและลดผลกระทบท่ีเกิดกับสถานประกอบการและClient โดยการนําระบบ RFID มาใชแทนระบบ 

Barcode เดิมของสถานประกอบการ        

 ผลการศึกษาปรากฏวา ถาหากนําระบบ RFID มาใชรวมกับระบบ SAP ของสถานประกอบการน้ัน ทําให

สามารถลดระยะเวลาการดําเนินงานตามคําสั่งซื้อใหลดลงเปน 11 นาที จากเดิมเวลาใชเวลา 21 นาทีตอคําสั่งซื้อ และ

สามารถเพ่ิมความถูกตองแมนยําในการสงสินคาท่ีถูกตองตรงตามคําสั่งซื้อใหกับลูกคา รวมไปถึงการลดสินคาใกล

หมดอายุบนช้ันเน่ืองจาก RFID จะเปนเหมือนเกณฑบังคับใหพนักงานทํางานตรงตามข้ันตอน น่ันคือการหยิบสินคาให

ตรง Batch จึงทําใหการหยิบสินคาของพนักงานเปนไปตามหลัก FEFO สินคาใกลหมดอายุจะลดลงและทําให Client 

ไมศูนยเสียโอกาสในการขายสินคา จากการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานน้ันทําใหสถานประกอบการสามารถลด

ตนทุนในดานการจัดการสินคาใกลหมดอายุ และตนทุนในดานอัตราการจางพนักงานเปนเงินจํานวน 213,000 บาทตอ

เดือน หรือ 2,556,000 บาทตอป   

คําสําคัญ: RFID, Orthopedic, กระบวนการดําเนินงาน 

 

Abstract 

 This project is to study process of Medical Device Distribution Center. A sample was 

selected from the products and the procedures in the working of an orthopedic department where 

there are several products are shipped. Also, make a more profitable than other products. This 
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department has a problem about the operation of an employee who are not aligned with 

procedures. Thus, there are two parts effect.      

 1. For organization, there are near-expired products which related to operational 

efficiency and a delivery of wrong quantity.                                                                                                       

 2. For client = lose the opportunity to sell products.    

 The purposes of this study were to increase operational efficiency and to reduce an 

effect of business and clients by using an RFID system instead of barcode system.   

 It was found that if the business use RFID system to coordinate with the SAP system, it 

will reduce the order processing time from 21 minutes to 11 minutes. Additional, This system will 

improve accuracy of shipping goods by order for clients. Including with decrease near-expired 

products because RFID system is the basis to employee working are aligned with procedures. The 

RFID system can reduce near-expired products on the shelves because it forces employees to work 

properly in the process, indicate that the picking to meet batch number and accuracy in aligning 

with the FEFO principle. Therefore, the result of increased operational efficiency that can reduce 

costs of managing near-expired products and rate employment is 213,000 Bath per month or 

2,556,000 Bath per year.                                                                                                                                    

Keywords: RFID, Orthopedic, Operational process  

 

บทนํา 

 เน่ืองดวยศูนยกระจายเครื่องมือแพทย (Healthcare Distribution Center) เปนศูนยกระจายสินคาท่ี

เก่ียวกับเครื่องมือแพทย โดยมีสินคาประกอบไปดวยท้ังหมด 4 กลุม ดังน้ี     

  กลุมท่ี 1 Orthopedic (อุปกรณและช้ินสวนท่ีใชในการผาตัด กระดูก ขอ เสนเอ็น และกลามเน้ือ

ตางๆของรางกาย)           

  กลุมท่ี 2 Cardiovascular (สายสวนหัวใจ และลิ้นหัวใจเทียม)    

  กลุมท่ี 3 Dental (สินคาท่ีเก่ียวกับฟน เชน รากฟนเทียม)     

  กลุมท่ี 4 Ophthalmic (คอนแทคเลนสและเลนสผาตัด)     

 โดยกิจกรรมการทํางานของสินคาแตละกลุม ท่ีเกิดข้ึนภายในศูนยกระจายสินคา มีกิจกรรมหลักๆ                   

คือ Inbound Outbound Transprot และBilling and Inventory ท่ีมีความคลายคลึงกัน แตสําหรับลูกคากลุม 

Othopedic มีรายละเอียดของการดําเนินงาน การจัดการสงและรับคืนท่ีมีความแตกตางจากกลุมอ่ืน คือกระบวนการ

จัดสินคาเพ่ือสงสินคาใหกลับลูกคาน้ันจะตองมีการจัดชุดเครื่องมือและอุปกรณตามมาตรฐานสําหรับใชในการผาตัดแต

ละครั้ง และใหตรงตามความตองการของแพทยผูใชงานกอนทุกครั้ง ซึ่งใชเวลาเฉลี่ยอยูท่ี 21.13 นาที และเน่ืองจาก

คําสั่งซื้อท่ีมีปริมาณมาก และตองใชเวลาในการจัดสินคานาน จึงทําใหพนักงานไมไดทําการตรวจสอบสินคากอนสง

ใหกับลูกคาหรือเลือกหยิบสินคาแบบ FEFO  จึงทําใหมีโอกาสในการหยิบสินคาผิด และมีสินคาใกลหมดอายุอยูบนช้ัน

วางจํานวนมาก สําหรับสวนของ Inbound และ Outbound น้ัน ตองมีการสแกนสินคาทุกตัวเขาระบบ และมีการจัด

ชุดเครื่องมือและอุปกรณใหถูกตอง เน่ืองจากสินคาท่ีนํากลับเขามามีปริมาณมาก จึงเปนเหตุทําใหบางครั้งมีการจัดชุด

สินคาและสแกนสินคาผิดพลาด         
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 จากปญหาท่ีกลาวมาขางตนสงผลใหความถูกตองแมนยําในการรับ จัดเก็บและหยิบสินคากลุม 

Orthopedic ลดนอยลง ซึ่งสงผลเสียตอคนไข ประกอบกับเปนกลุมสินคาท่ีทํากําไรใหกับสถานประกอบการเปน

สัดสวนท่ีมากกวาสินคากลุม อ่ืน ดังน้ันจึงสนใจเลือกศึกษาการทํางานของสินคากลุม Orthopedic และเพ่ิม

ประสิทธิภาพดวยการ  นําระบบ RFID (Radio Frequency Identification) ซึ่งเปนเทคโนโลยีท่ีมีการเก็บและอาน

สินคาดวยคลื่นวิทยุโดยไมจําเปนตองสัมผสักับตัวสินคาซึ่งจะมีความแมนยําและรวดเร็วมากกวาระบบบารโคด จะทําให

ชวยลดตนทุนการดําเนินงาน ระยะเวลาในการทํางาน ความผิดพลาดในการหยิบและตรวจสินคา รวมไปถึงการลด

จํานวนสินคาท่ีใกลหมดอายุบนช้ันวางสินคาใหลดนอยลง      

 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลกระบวนการทํางานเพ่ือการการนําระบบ RFID มาใชในการ ดําเนินงานของ 

Orthopedic ของศูนยกระจายเครื่องมือแพทย พบวามีทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ดังตอไปน้ี       

  1.ทฤษฎี Lean Management System      

  การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานโดยการเพ่ิมหรือลดกิจกรรมตางๆน้ัน โดยท่ัวไปองคกร

ตางๆมักจะรูวาควรเพ่ิมกิจกรรมใดหรือควรเพ่ิมสิ่งใดเพ่ือใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แตมักจะเขาใจผิดในสวน

ของการลดท่ีหลายคนเขาใจวาคือการลดข้ันตอนการทํางาน ลดจํานวนพนักงาน เปนตน แตการลดในแนวคิดทาง

ทฤษฎีตางๆน้ันมีความหมายท่ีตางออกไป อยางเชน ทฤษฎี Lean Management System ท่ีมีความหมายของการลด

ในอีกแงมุมหน่ึง ตามความหมายของทฤษฎีท่ีมีผูกลาวถึงไวหลายทานดวยกัน ดังน้ี   

  มารวย สงทานินทร (การนําแนวคิดเรื่อง Lean มาใชในสํานักงาน , 2557)  ไดกลาววา Lean คือ 

“การเพ่ิมคุณคาของสินคาหรือบริการในสายตาของลูกคา โดยการขจัดหรือลดความสูญเปลาในกระบวนการทํางาน" ใน

ระยะแรกนิยมใชในโรงงานอุตสาหกรรม ตอมามีการดัดแปลงมาใชในกระบวนการดานอ่ืน ๆ อีก เชน ดานการบริการ

สุขภาพ การกอสราง การศึกษา ดานการเงิน หนวยงานราชการ หรือแมแตในกองทัพ วัตถุประสงคการนํา Lean มาใช

ในสํานักงาน (Lean Office) เพ่ือลดตนทุนการดําเนินงานขององคกร  ลดระยะเวลารอคอยระหวางกระบวนการตาง ๆ 

ในสํานักงาน  เพ่ิมผลผลิตของสํานักงาน  พัฒนาคุณภาพของสํานักงาน  ทําใหองคกรมีขีดความสามารถในการแขงขัน

เพ่ิมข้ึน  และสรางการทํางานเปนทีมและการมีสวนรวมของพนักงาน      

 ปทุมพร วงศทองศร (วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร,2552) 

กลาวถึงระบบการบริหารแบบลีนไววา เปนเครื่องมือในการจัดการกระบวนการท่ีชวยเพ่ิมขีดความสามารถใหแกองคกร 

โดยพิจารณาคุณคาในการดําเนินงานเพ่ือมุงตอบสนองความตองการของลูกคา ซึ่งระบบลีนเปนการมุงสรางคุณคาในตัว

ผลิตภัณฑและบริการ และกําจัดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนตลอดท้ังกระบวนการอยาตอเน่ือง นํามาสูการลดตนทุนการ

บริการ และผลลัพธท่ีดีทางธุรกิจในท่ีสุด ขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญกับการผลิตผลิตภัณฑหรือสงมอบบริการท่ีมี

คุณภาพควบคูไปดวย จากความหมายของทฤษฎี ท่ีนักวิจัยหลายทานไดกลาวมา สามารถสรุปไดวา Lean 

management System เปนทฤษฎีท่ีใชในการเพ่ิมคุณคาใหกับสินคาหรือการบริการโดยการลดหรือขจัดความสูญ

เปลาในกระบวนการทํางาน  ซึ่งกระบวนการทํางานในแตละประเภทมีความยากงายและการดําเนินงานท่ีแตกตางกัน 

ข้ึนอยูกับความมุงหวังขององคกรน้ันๆ วาตองการใหงานมีประสิทธิภาพสูงสุดในดานใด และการดําเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพตามท่ีคาดหวังน้ันกระบวนการทํางานเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายท่ีองคกรวางไว ใน

กระบวนการทํางานจริงน้ันอาจมีกิจกรรมท่ีเปนประโยชนและอํานวยความสะดวกใหกับงาน แตในขณะเดียวกันน้ันก็มี

อีกหลายกิจกรรมท่ีทําใหการทํางานลาชา ซึ่งปญหาเหลาน้ีทําใหตองมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานให

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับองคกรอยูตลอดเวลา ดังน้ันจึงมีความจําเปนท่ีจะตองรูวาในกระบวนการทํางานน้ันกิจกรรม

ใดจําเปนและกิจกรรมใดท่ีสรางความสูญเปลาใหกับกระบวนการทํางาน                                                       
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 2.ระบบ RFID วัชรากร หนูทอง (2548) อธิบายถึง RFID วาเปนระบบฉลากท่ีไดถูกพัฒนาข้ึน ตั้งแตปค.ศ.

1980 เพ่ือวัตถุประสงคหลักในการใชกับงานท่ีระบบฉลากแบบบารโคด (Barcode) ไมสามารถใชการไดเปนเทคโนโลยี

ท่ีใชรับสงขอมูลแบบไรสาย ท่ีสะดวกและงายตอการจัดการขอมูลในรูปแบบตางๆ โดยสามารถนําไปประยุกตใชในการ

จัดเก็บขอมูลไดหลายประเภท อยางมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วและเพ่ิมความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

จุดเดนของระบบ RFID 

1. การอานขอมูลของฉลากทําไดโดยไมตองมีการสมัผสั 

2. สามารถอานคาไดแมในสภาพท่ีทัศนวิสัยไมด ี

3. ทนตอความเปยกช้ืน แรงสั่นสะเทือน การกระทบกระแทก  

4. สามารถอานขอมูลไดถูกตองรวดเร็ว 

องคประกอบในระบบ RFID จะมีอยู 2 สวนหลักๆ คือ 

1. สวนฉลาก (ปายขนาดเล็ก) ท่ีจะถูกผนึกอยูกับวัตถุท่ีทําหนาท่ีบันทึกขอมูลเก่ียวกับวัตถุช้ินน้ันๆเอาไว 

ฉลากดังกลาวมีช่ือเรียกอยางเปนทางการวา Transponder  หรือเรียกวา ปาย (Tag)  

 โครงสรางภายในของปายจะประกอบไปดวย 2 สวนใหญๆ  ไดแก สวนของไอซีหรือชิป และสวนท่ีสองคือ

ขดลวดซึ่งทําหนาท่ีเปนเสาอากาศสําหรับรับสงสัญญาณ  ปายท่ีมีการใชงานน้ันจะมีอยู 2 ชนิดใหญๆ โดยแตละชนิดก็

จะมีความแตกตางกันในแงของการใชงาน ราคา โครงสรางและหลักการทํางานอยู  ซึ่งอธิบายแยกเปนหัวขอดังน้ี 

 1.1  ปายชนิดพาสซิฟ (Passive RFID Tag) 

   ปายชนิดน้ีไมจําเปนตองรับแหลงจายไฟใดๆ เพราะมีวงจรกําเนิดไฟฟาเหน่ียวนําขนาดเล็ก เปน

แหลงจายไฟในตัวอยูแลว  ระยะการสื่อสารขอมูลท่ีทําไดสูงสุด 1.5 เมตร มีหนวยความจําขนาดเล็ก (ท่ัวไปประมาณ 

32–128 บิต) มีขนาดเล็กและนํ้าหนักเบา ราคาตอหนวยต่ํา  ไอซีของปายชนิดพาสซีฟท่ีมีการผลิตออกมาจะมีท้ังขนาด

และรูปรางเปนไดตั้งแตเปนแทง  หรือแผนขนาดเล็กจนแทบไม  สามารถมองเห็นไดไปจนถึงขนาดใหญ   ซึ่งตางก็มี

ความเหมาะสมกับชนิดงานท่ีแตกตางกัน โดยท่ัวไปโครงสราง ภายในสวนทีเปนไอซีของปายน้ันก็จะประกอบดวย 3 

สวนหลักๆ   ไดแก  สวน ของหนวยความจํา   สวนควบคุมภาคลอจิก  และสวนควบคุมการทํางานของภาครับสง

สัญญาณวิทยุ 

 1.2  ปายชนิดแอคทีฟ (Active RFID Tag)   

  ปายชนิดน้ีจะใชแหลงจายไฟจากแบตเตอรีข่นาดเลก็ มีหนวยความจําภายในขนาดใหญได ถึง 1 เมกะ

ไบตมีระยะการสื่อสารขอมูลท่ีทําไดสูงสุดถึง 6 เมตร ปายชนิดน้ีมีขอดีอยูหลายขอและ มีขอเสียอยูคือ มีราคาตอหนวย

แพง มีขนาดคอนขางใหญ และมีระยะเวลาในการทํางานท่ีจํากัด นอกจากการแบงชนิดจากท่ีไดกลาวถึงแลวปายก็ยัง

ถูกแบงประเภทจากรูปแบบในการใชงานไดเปน 3 แบบ คือแบบท่ีสามารถถูกอานและเขียนขอมูลไดอยางอิสระ 

(Read–write), แบบเขียนไดเพียงครั้งเดียวเทาน้ันแตอานไดอยางอิสระ (Write-Once, Read-Many หรือ WORM) 

และแบบอานไดเพียงอยางเดียว (Read-only) 

    2.สวนท่ีสองมีช่ือเรียกวา Transceiver  โดยท่ัวไปจะเรียกวา เครื่องอาน (Reader) 

หนาท่ีหลักของเครื่องอานก็คือการเช่ือมตอเพ่ือเขียนหรืออานขอมูลจากปายดวยคลื่นวิทยุ ดังภาพประกอบดวย  

ภาครับและสงสัญญาณวิทยุ  ภาคการสรางสัญญาณพาหะ  สายอากาศ  วงจรปรับแตงสัญญาณ  และภาคการติดตอ

กับคอมพิวเตอร (ใช RS232) 
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 การถอดรหัสสัญญาณ  (Decoding)  ท่ีไดรับโดยไมโครคอนโทรลเลอร อัลกอริธึมท่ีอยูในเฟริมแวร 

(firmware)  ของตัวไมโครคอนโทรเลอรจะทําหนาท่ีในการสงสัญญาณ และถอดรหัสสัญญาณท่ีไดรับ และทําหนาท่ี

ติดตอกับคอมพิวเตอร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. ลดตนทุนการดําเนินงาน 

2.  ลดระยะเวลาการดําเนินงาน 

3.  ลดความผิดพลาดในการตรวจและหยิบสินคา 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ 

 1.1  วางแผนและทําการปรึกษากับผูท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดแผนการศึกษากระบวนการทํางานในแผนก

ตางๆของศูนยกระจายเครื่องมือแพทย 

 1.2  กําหนดวัตถุประสงคของหัวขอโครงการท่ีเลือก และวางแผนการเก็บขอมูลวาตองการขอมูลในสวน

ใดบาง ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการทํางานของแผนก Orthopedic จําแนกขอมูลท่ีตองการวาสวนใดท่ีเปนขอมูลปฐมภมูิ 

โดยประกอบดวย ดังน้ี การเก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินงานจากแผนก Orthopedic และแผนกTDO IN  และขอมูล

ทุติยภูมิ ประกอบดวย ดังน้ี ขอมูลเก่ียวกับระบบ RFID จากงานวิจัยท่ีเก่ียวของและจากอินเตอรเน็ต 

 1.3 รวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากแผนก Orthopedic ในสวนของเวลาการทํางานในแตละคําสั่งซื้อของ

ลูกคา โดยการจับเวลาการทํางานของบุคลากรท่ีใชในการจัดสินคา และรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากแผนก TDO IN ซึ่ง

เปนแผนกท่ีมีสวนเก่ียวของกับ Orthopedic โดยการจับเวลาการทํางานของบุคลากรในแผนกในการรับสินคาคืน และ

การจัดสินคาใหตรงตาม BOM กอนสงคืน Orthopedic วาใชเวลาในการทํางานเทาไหร 

 1.5 รวบรวมขอมูลทุติยภูมิในสวนของ  ปริมาณสินคาท่ีใกลหมดอายุของแผนก Orthopedic   และ

ปริมาณการขายเฉลี่ยตอปของสินคาในศูนยกระจายเครื่องมือแพทย พระราม3 พรอมท้ังคนหาขอมูลเพ่ิมเติมของ 

ระบบ RFID จากอินเตอรเน็ต 

 1.6 ทําการวิเคราะหขอมูลตางๆ ท่ีไดเพ่ือตอบวัตถุประสงคของโครงการท่ีตั้งไว 

 1.7 เสนอโครงการตอบริษัท เพ่ือดูวาตองแกไขในสวนใดอีกบาง และสามารถนําไปใชประโยชนกับ

องคกรไดจริงไหม 

 1.8 ทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 1.9 สรุปผลการดําเนินโครงการ นําเสนอตอสถานประกอบการและใหสถานประกอบการประเมินผล

ของโครงการ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ใช MS Excel ในการวิเคราะหขอมูล โดยจะวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับ ปริมาณของสินคาท่ีสงออกใหกับ

ลูกคา และเวลาในการตัดของออกจากระบบ 

 ขอมูลท่ีเกี่ยวของงานวิจัย 

 ขอมูลปฐมภมูิ : ขอมูลเก่ียวกับเวลาการทํางานข้ันตอนตางๆของ Orthopedic และ TDO IN  
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 ขอมูลทุติยภมูิ : ขอมูลเก่ียวกับจํานวนสินคา Expired  จํานวนสินคาท่ีขายได ขอมลูการ  

 Complaint  และงานวิจยัท่ีเก่ียวของและศึกษาขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับระบบ RFID จากเว็บไซต 

 

ผลการวิจัย 

จากการศึกษากระบวนการดําเนินงานของท้ังแผนก Orthopedic และ TDO IN น้ันทําใหเห็นถึงปญหาตางๆ

ท่ีเกิดข้ึน และเมื่อนําระบบ RFID เขามาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการดําเนินงานแลวสามารถทําใหเพ่ิมประสิทธิภาพ

การทํางานและลดปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนได ซึ่งจะเห็นไดจากกระบวนการดําเนินงานกอนและหลังใช RFID ดังน้ี 

 

1. การเปรียบเทียบเวลาการดําเนินระหวางการใช RFID และ Barcode 

 

 
 

รูปท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบเวลาการดําเนินระหวางการใช RFID กับ Barcode 

 

 จากแผนภูมิเปรียบเทียบเวลาระหวางการใช RFID กับ Barcode น้ันจะเห็นวาการนําระบบ RFID มาใช

จะทําใหสามารถลดเวลาการดําเนินงานของ Orthopedic ในสวนของกิจกรรมยอยได 2 กิจกรรม ดังน้ี 

1. การสแกนสินคา : จากเดิมระบบ Barcode ใชเวลาเฉลี่ยอยูท่ี 6.367 นาที แตเมื่อนํา RFID มาใชจะ

สามารถลดเวลาลงเหลอื 0.03 วินาที (เน่ืองจากเวลาในการแสกนสินคาดวยระบบ RFID น้ันไมสามารถรูไดวาการแสกน

แตละครั้งน้ันใชเวลาเทาไร จึงใชวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางคจากการแสกนสินคาดวยระบบ Barcode) ซึ่งเวลาอาจจะ

นอยหรือมากกวาน้ันข้ึนอยูกับจํานวนสินคาในแตละเคส  

2. ปญหาตางๆเก่ียวกับการจัดสินคา : จากการดําเนินงานน้ันปญหาท่ีพบในข้ันตอน Clean Oder ของ

การจัดสินคาน้ันจะประกอบดวย 

  2.1  หยิบสินคาผิดประเภท 

  2.2  หยิบสินคาผิดจํานวน 

  2.3  สินคาติดโรงพยาบาล 

  2.4  สินคา Short Expired 

 ซึ่งจากแผนภูมิท่ี 1 สามารถเห็นไดวาเวลาในข้ันตอนการ Clean Oder เทาเดิม น่ันทําใหเห็นวาเวลาเทา

เดิมแลวสามารถแกไขปญหาไดอยางไร จากการเก็บขอมูลน้ันข้ันตอนการ Clean Oder น้ันจะพบปญหา 4 ปญหา

ตามท่ีไดกลาวไป และแตละปญหาจะใชเวลาในการจัดการเฉลี่ยอยูท่ี 3.57 นาที ซึ่งถาเกิดปญหา 4  ปญหาพรอมกัน 
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น่ันแสดงวาพนักงานตองใชเวลาถึง 14.28 นาที ในการจัดการ แตถาหากการจัดเคสเกิดปญหาเพียง 1 ปญหา เวลาท่ี

พนักงานจะใชในการจัดการก็จะกลายเปนศูนยดังรูปท่ี 2 

 

 
รูปท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบเวลาการดําเนินระหวางการใช RFID และ Barcode 

 

 เมื่อนําระบบ RFID มาใชจะสามารถลดปญหาตางๆใหลดลงและหมดไป เน่ืองจากสามารถเขียน

ซอฟตแวรเช่ือมกับระบบ SAP ท่ีใชอยู โดยกําหนดใหพนักงานน้ันหยิบสินคาใหตรงกับ Batch ทําใหลดจํานวนสินคา 

Short Expire และตองหยิบใหตรงตามจํานวนและตรงตามประเภท ถึงจะผานข้ันตอนการสแกนเพ่ือไปยังข้ันตอนของ

กิจกรรมตอไปได และกรณีสินคาติดโรงพยาบาล เมื่อนําระบบ RFID มาใชกับแผนก TDO จะทําใหรับสินคาเขาระบบ

ไดหมดทุกช้ินโดยไมมีสินคาหลุดไปถึง Operation จึงทําใหไมเกิดปญหาสวนน้ีข้ึนอีก 

 จากท่ีกลาวมาระบบ RFID เปรียบเสมือนกฎเกณฑบังคับใหการทํางานของพนักงานน้ันถูกตองตาม

ข้ันตอนของกระบวนการดําเนินงาน  และทําใหพนักงานสามารถทํางานไดเร็วข้ึนโดยใชเวลาเฉลี่ยอยูท่ี 11 นาที จาก

เดิมท่ีใชเวลาเฉลี่ย 21 นาที 

 

2.การเกิดความผิดพลาดจากการดําเนินงานของ Orthopedic  

 จากการดําเนินงานของแผนก Orthopedic  ในเวลา 6 เดือน ของป 2017 น้ันเกิดความผิดพลาดในการ

ดําเนินงานจากการหยิบสินคาผิดประเภทสงใหกับลูกคา 4 ครั้ง คิดเปน 0.03%  และความผิดพลาดจากการหยิบสินคา

ไมตรงกับจํานวนท่ีลูกคาตองการ 6 ครั้ง คิดเปน 0.05% รวมแลวคิดเปน 0.08% ดังแผนภูมท่ี 7 ซึ่งถามองความ

ผิดพลาดจากการดําเนินงานแลวอาจเปนความผิดพลาดท่ีเล็กนอย  แตเมื่อมองถึงตัวสินคาท่ีทางศูนยกระจายเครื่องมือ

แพทย ไดทําการจัดสงใหกับลูกคาน้ันเก่ียวของกับการรักษาชีวิตของผูปวย ซึ่งความผิดพลาดจากการดําเนินงานท่ี

เล็กนอยเหลาน้ันสามารถสงผลใหเกิดความเสยีหายรายแรงตอชีวิตของผูปวยได  จึงจําเปนท่ีจะตองทําใหความผิดพลาด

จากการดําเนินเหลาน้ีหมดไป 

 
รูปท่ี 3 แสดงจํานวนความผิดพลาดจากการดําเนินงานของ Orthopedic 
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3. สินคา Short Expired  

1.1 ผลกระทบท่ีเกิดกับบริษัท : สงผลในเรื่องของตนทุนการจัดการสินคาใกลหมดอายุและประสิทธิใน

การบริหารสินคาใหกับ Client   

1.2 ผลกระทบท่ีเกิดกับ Client : สงผล Client ท่ีศูนยเสียโอกาสในการขายสินคาท่ีมีมูลคาสูงไปกับการ

ปลอยสินคาใหคางอยูบนช้ันวางจนหมดอายุการใชงาน 

 ซึ่งจากผลเสียท่ีกลาวมาขางตนน้ัน เกิดจากการดําเนินงานของพนักงานท่ีทํางานไมเปนไปตามข้ันตอน 

จากการหยิบสินคาไมตรง Batch จึงทําใหเกิดสินคาใกลหมดอายุบนช้ันวางเปนจํานวนมาก ซึ่งถาหากสินคาถูกหยิบ

แบบ FEFO ( First expired First out ) จะทําใหลดสินคาใกลหมดอายุลงได ซึ่งการนําระบบ RFID มาใชจะสามารถ

ทําใหพนักงานหยิบสินคาตามหลัก FEFO ไดจากการเขียนซอฟแวรบังคับวิธีการดําเนินงานเช่ือมระหวาง RFID เขากับ 

SAP ท่ีทางบริษัทใชงานอยู 

 

1. การลดตนทุนดานคาใชจายแรงงาน 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 แสดงคาใชจายพนักงาน 

FTE (Full time equivalent) = อัตรากําลังท่ีตองการ 

 กําหนด พนักงานทํางาน วันละ 8 ช่ัวโมง 6 วันตอสัปดาห   

 

  FTE   = 
ภาระงาน

เวลาที่พนักงาน 1 คนทําได
  

           = 2,194
8×6×4

     = 12 คน 

 

 โดยปกติพนักงานจะทํางานวันละ 8 ช่ัวโมงและทํา OT เพ่ิมอีก 2.30 ช่ัวโมง เพ่ือดําเนินงานใหเสร็จสิ้น

ตามคําสั่งซื้อในแตละวัน หากนํา RFID มาใชจะสามารถชวยลดระยะเวลาการดาํเนินงานใหนอยลงได จึงสามารถชวย

ลดคาใชจายแรงงานทางดาน OT ได อยูท่ี  81,000 บาทตอเดือน  และสามารถลดคาแรงงานดานบุคคลได 6 คน อยูท่ี 

132,000 บาทตอเดือน ดังน้ันจะสามารถลดภาระคาแรงงานไดท้ังหมด  213,000 บาทตอเดือน หรือ 2,556,000 บาท

ตอป 

 

อภิปรายผล  

 จากการศึกษาและวิเคราะหขอมลูการทํางานของพนักงานและจากขอมูลยอนหลัง 6 เดือนของขอมูลท่ี

เก่ียวของ ทําใหเห็นถึงการดําเนินงานของพนักงานท่ีมีผลกระทบไปถึงฝายตางๆ ซึ่งเปนผลจากการทํางานท่ีไมเปนไป

ตามกระบวนการ  โดยการนําระบบ RFID มาใชน้ัน จะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกใหกับ

พนักงาน รวมไปถึงเปนการแกปญหาตางๆท่ีเกิดจากการดําเนินงาน  และจากการท่ี RFID สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน

ได จึงทําใหวัตถุประสงคของโครงการน้ันบรรลผุลตามท่ีหวังไว ดังตอไปน้ี 
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1. ลดตนทุนการดําเนินงาน : การนําระบบ RFID มาใชน้ันชวยลดตนทุนของทางศูนยกระจาย

เครื่องมือแพทย ไปได 2 สวน คือ  

1.1 ตนทุนการทําลายสินคา Short Expire  เน่ืองจากสินคาใกลหมดอายุน้ันมีจํานวนมากในแต

ละเดือนทําใหตนทุนในการทําลายน้ันสูงตามจํานวนสินคา ซึ่ง RFID จะทําใหสินคาใกล

หมดอายุลดลงสงผลใหตนทุนในการทําลายลดตามไปดวย 

1.2 ตนทุนในการจางพนักงาน RFID สามารถทําใหบริษัทสามารถลดอัตราการจางพนักงานลงได

ถึง 6 คน คิดเปนเงินจํานวน 213,000 บาทตอเดือน หรือ 2,556,000 บาทตอป ทําใหสถาน

ประกอบการลดคาใชจายในสวยน้ีลงไดถึง 55.34% 

2. เพ่ือลดระยะเวลาการทํางาน : การใชระบบ RFID น้ันทําใหการแสกนสินคารวดเร็วข้ึนกวาการแส

กนดวยระบบ Barcode ทําใหสามารถลดเวลาข้ันตอนของกิจกรรมแสกนสินคาลงได จากเดิมใชเวลาเฉลี่ยอยูท่ี 6.367 

นาที เหลือ 0.03 วินาที ทําใหใชเวลาในการทํางานตอคําสั่งซื้อจากเดิม 21 นาที ลดลงเปน 11 นาที ซึ่งสามารถลด

ระยะเวลาการทํางานลงได 47.62 % นอกจากการทํางานท่ีรวดเร็วข้ึนแลวยังสามารถดําเนินตามคําสั่งซื้อในแตละวันได

มากข้ึน 

3. เพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจและหยิบสินคา : เมื่อนําระบบ RFID มาใชพรอมท้ังเขียน

โปรแกรมเช่ือมโยงกับระบบ SAP ทําใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของชนิดและปริมาณของสินคาหากพนักงาน

หยิบผิด และ RFID จะเปรียบเสมือนกฎเกณฑบังคับใหพนักงานทํางานตามข้ันตอนและหยิบสินคาแบบ FIFO ท่ีตรง

ตาม Picking Slip 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

 หากศูนยกระจายเครื่องมือแพทยตองการนําระบบ RFID มาใชในการดําเนินงาน สิ่งท่ีตองเตรียม คือ 

RFID Tag  ตัวอาน RFID และซอฟตแวรสําหรับเช่ือมกับระบบ SAP ของศูนยกระจายเครื่องมือแพทย  ซึ่ ง

ความสามารถของเครื่องอาน RFID อยูท่ี 200-500 ครั้งตอวินาที ถาหากทางศูนยกระจายเครื่องมือแพทยตองการเพ่ิม

จํานวนครั้งในการอาน สามารถ ใชตัวอาน RFID แบบประตูได เน่ืองจากสามารถกําหนดขนาดและความสามารถในการ

อานขอมูลไดตามความตองการ แตอาจจะมีตนท่ีสูงข้ึนตามรูปแบบการใชงาน 

  โดยท้ังน้ีสิ่งท่ีบริษัทตองเตรียมในขางตนจะเปนเพียงตนทุนเฉพาะในสวนของการติดตั้งอุปกรณเทาน้ัน 

ยังไมรวมถึงตนทุนดานการพัฒนาระบบท่ีใชอยูในปจจุบัน ใหมีความเช่ือมโยงกับระบบ RFID หากตองการท่ีจะ

นํามาใชจในอนาคต 
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